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§ 14/2022 

Val av justerare 
  

Till justerare föreslås Karl-Johan Bondesson (MP). 

Beslut 

  Till justerare utses Karl-Johan Bondesson (MP). 
__________ 
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§ 15/2022

Tillkommande och utgående ärenden 

Inga tillkommande eller utgående ärenden.  

Under sammanträdet 
Karl-Johan Bondesson (MP) lyfter att kallelsen till sammanträdet inte gått till på ett sätt som 
överensstämmer med valnämndens reglemente. 

Beslut 

Dagordningen fastställs.
__________ 
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 § 16/2022 

Information från verksamheten 
 

Eric Sini, valsamordnare, informerar om bland annat följande: 
 

 Förtydligande om att försäkring för röstmottagare gället till och från arbete 
 Ett flertal utbildningar har genomförts, några kvarstår. 
 Arbete med att göra i ordning valmaterial är påbörjat. 
 Rekrytering av stab på valdagen pågår.  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 17/2022 

Information: Kommunikation inför valet 2022 
Eric Sini, valsamordnare, informerar om kommunikationsplanen och om vad som ska 
informeras om när. Under maj och juni publiceras information om lokaler, öppettider, och 
krav på legitimering läggs på hemsidan. Kundcenter delges information om lokaler, öppettider, 
krav på legitimering, och elementär information om ambulerande röstmottagning. Vidare ökar 
informationsflödet utåt under sommaren och närmare valet. Kommunen informerar bland 
annat via hemsidan, i sociala medier samt vid vissa tillfällen i Kungälvsposten.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 18/2022 

Information: Ställningstaganden från Valmyndigheten 
 

Eric Sini, Valsamordnare, informerar om en rad av Valmyndighetens ställningstaganden i olika 
frågor. Ställningstagandena är bindande för Valmyndigheten men vägledande för 
valadministrationen och valnämnden.  
 

o Ställningstagande om identitetskontroll vid röstning 
o Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och 

rösträknare 
o Ställningstagande angående valkuvert innehållande flera valsedlar 
o Ställningstagande angående tidsramar för ambulerande röstmottagning 
o Ställningstagande avseende verksamhetskyddsanalys 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 19/2022 

Principbeslut angående felaktig avprickning i röstlängd (Dnr 
VN2022/0019) 

Sammanfattning 

Valmyndigheten uppmanar i ett ställningstagande (VAL-157) valnämnderna i samtliga 
kommuner att ta ett principbeslut angående felaktig avprickning i röstlängd inför valet 2022. 
Det framförs i detta ställningstagande att valnämnderna har rätt att göra korrigeringar i 
röstlängden om felaktig avprickning har gjorts: detta i enlighet med förvaltningslagen 
(2017:900). Ställningstagandet är styrande för Valmyndigheten och vägledande för 
valadministrationen. 
 
Av Valmyndighetens ställningstagande framgår att korrigering ska göras av ordförande i 
vallokal enligt följande: 
  
” • Röstmottagaren ska be den väljare som prickats av på fel rad att återkomma till vallokalen. 
Kontroll av väljarens identitet måste ske i fysisk närvaro av väljaren och kan inte ske på 
distans. 
 
 • De noteringar som gjorts på fel rad ska noteras på rätt rad. Samma markeringar för de 
valkuvert som väljaren lämnat ska föras in på den rätta raden. En notering om korrigering ska 
ske vid den felaktiga markeringen. Om väljaren har en annan uppfattning om vilka valkuvert 
hen har lämnat ska noteringen i röstlängden ändå vara avgörande. Valurnan ska inte öppnas. 
 
• Förfarande bör ske i närvaro av väljaren.  
• Den väljare som felaktigt blivit avprickad får genomföra sin röstning först när korrigeringen 
är gjord. Väljarens identitet ska åter kontrolleras.  
• Alla de åtgärder som vidtas ska dokumenteras utförligt i protokollet” 
 
Förvaltningen bedömer att ärendet som rör korrigering av felaktig avprickning i röstlängd har 
ett stort demokratiskt värde för den enskilde röstberättigade och ställer sig i teorin positiv till 
innehållet i ställningstagandet. Däremot bedömer förvaltningen att den praxis som 
Valmyndigheten hänvisar till när korrigering ska göras är svår att genomföra rent 
organisatoriskt. 
 
Inför förslag till beslut ska det noteras att det Valprövningsnämnden bedömer att felaktiga 
avprickningar i röstlängden inte anses påverka valutgången (Beslut: 2018:47). 
 
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: 
 
1. Valnämnden i Kungälvs kommun följer Valmyndighetens ställningstagande angående 
korrigering i röstlängden när detta är praktiskt genomförbart. 
 
2. Ordförande eller vice ordförande i vallokal kontaktar valnämnden för direktiv kring 
hantering av korrigering i röstlängden vid händelse av felaktig avprickning. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Principbeslut angående felaktig avprickning i röstlängd 
Bilaga stallningstagande-om-felaktig-avprickning-och-valjare-som-nekas-att-rosta 

Beslut 

1.Valnämnden i Kungälvs kommun följer Valmyndighetens ställningstagande 
angående korrigering i röstlängden när detta är praktiskt genomförbart.  
 
2. Ordförande eller vice ordförande i vallokal kontaktar valnämnden för direktiv 
kring hantering av korrigering i röstlängden vid händelse av felaktig avprickning.  

__________ 
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 § 20/2022 

Intern kontrollplan 2022 - Valnämnden (Dnr VN2022/0012) 

Sammanfattning 

I enlighet med Riktlinjer för internkontroll (KS2019/1671) har förvaltningen arbetat fram en 
plan för internkontroll av valnämndens arbete under valåret 2022 då valnämnden sällan 
sammanträder under övriga år. 
 
Syftet med en internkontroll plan är att säkerställa att verksamhetens arbete utförs 
ändamålsenligt samt utan allvarliga fel. Ärendet möjliggör en identifiering av brister som kan 
finnas i organisationens arbete och som därefter kan åtgärdas med hjälp av den obligatoriska 
granskningen som är med i arbetet för intern kontroll. En konsekvens av att anta en plan för 
internkontroll är att det möjliggör en granskning av nämndernas arbete på ett sätt som är 
förenligt med den övergripande verksamhetens mål. I enlighet med Riktlinjer för 
internkontroll (KS2019/1671) utförs arbetet i olika delar under året och genom ett samarbete 
mellan olika delar av verksamheten genom att 
 
(I). Den av säkerhetsavdelningen framtagna och av valnämnden antagna risk och 
sårbarhetsanalysen ligger till grund för riskbedömningen i intern kontrollen. 
 
(II). Granskningen utförs av personal oberoende av valnämndens ordinarie arbete. 
 
Förvaltningen föreslår att ärendet Intern kontrollplan 2022 – Valnämnden antas enligt förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2022 - Valnämnden 
Bilaga Intern kontrollplan 2022 (Valnamnden) 

Beslut 

Intern kontrollplan 2022 – Valnämnden antas enligt förslag. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
Sandra Bozic 
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 § 21/2022 

Beredskapsplan vid händelse av omval (Dnr VN2022/0013) 

Ett eventuellt omval till riskdag, kommun- eller regionfullmäktige beslutas av 
valprövningsnämnden efter överklagan. I material till kommunerna framtaget av 
valmyndigheten inför valet 2022 uppmanar valmyndigheten att kommunerna behöver ta fram 
en plan för att underlätta inför ett eventuellt omval.  
 
Lagar som appliceras vid bedömning av omval regleras i vallagens (2005:837) femtonde 
kapitel. 
 
När valprövningsnämnden har beslutat om att ett omval ska genomföras ska det hållas så tätt 
inpå som möjligt, och absolut senast tre månader efter att beslutet är taget. I och med dessa 
förutsättningar bedömer förvaltningen att ansvarig verksamhet bör ta höjd för att en 
valprocess behöver komma kunna genomföras med kort varsel. Förslag på beredskapsplan vid 
händelse av omval har tagits fram av förvaltningen dels för att på bästa möjliga sätt tillgodose 
valmyndighetens uppmaning, dels för att effektivisera och skapa beredskap för kommunens 
verksamhet vid händelse av ett omval till riksdag, kommun- eller regionfullmäktige.  
 

Förvaltningen föreslår att Beredskapsplan vid händelse av omval antas enligt förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beredskapsplan vid händelse av omval 
Beredskapsplan vid händelse av omval 

Beslut 

Beredskapsplan vid händelse av omval antas enligt förslag. 
__________ 
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 § 22/2022 

Beredskapsplan vid händelse av extra val (Dnr VN2022/0014) 

Valnämnden i varje kommun behöver ha en beredskapsplan vid händelse av ett extra val. 
Detta på valmyndighetens direktiv. Detta direktiv i sig är inte reglerat i lag. Däremot är en stor 
del av praxis kring extraval reglerat i vallagen (2005:837), Regeringsformen (1974:152) där 
bestämmelser kring extraval till riksdagen återfinns. I kommunallagen (2017:725) regleras val 
till fullmäktige. Direktivet bör ses som en stark rekommendation från den statliga myndighet 
valnämnderna indirekt lyder under. 
 
Denna beredskapsplan är menat att fungera som ett hjälpmedel för valnämnden och av dem 
utsedda tjänsteman ansvarig för organisering av valprocessen vid händelse av ett extra val. Ett 
extra val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige kan utlysas mellan de ordinarie valen. 
Denna plan utgörs främst av praxis vid en valprocess, bland annat med: förberedande av 
valman, rekrytering av personal, vallokaler, samt säkerhetsarbete. De inledande avsnitten i 
planen berör främst de lagar och hålltider som reglerar extraval. 

Förvaltningen föreslår att Beredskapsplan vid händelse av extra val antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredskapsplan vid händelse av extra val 
Bilaga Beredskapsplan vid händelse av extra val 

Beslut 

Beredskapsplan vid händelse av extraval antas. 
__________ 
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§ 23/2022

Ambulerande röstmottagare för val 2022 (Dnr VN2022/0018) 

Kommunen ska enligt lag ha ambulerande röstmottagare tillgängliga i samband med val, för att 
väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe ska kunna avlägga sin röst.  

Förvaltningen bedömer att det är administrativt lämpligt att två personer utses till ambulerande 
röstmottagare på Valdagen 11/9 till en kostnad av totalt 7400 kronor, som belastar 
valnämndens budget för 2022.  

Förvaltningen bedömer att två personer ska rekryteras och utses till ambulerande 
röstmottagare under perioden 2022-08-24 till och med 2022-09-11 till en kostnad av 37 800. 
Observera att denna kostnad är den absoluta maxkostnaden: beräknat på en arbetsinsats om 6 
arbetade timmar varje vardag mellan 24/8 – 9/9 samt under 12 timmar på valdagen 11/9.  

De ambulerande röstmottagarna kan även användas för annat arbete av värde i den 
organisatoriska processen: som att till exempel köra ut förtidsröster till valdistrikt på valdagen 
samt vid behov sortera förtidsröster under hela valprocessen. Detta förutsätter att de får en 
utökad utbildning av valsamordnare för att bli införstådda med arbetsuppgifter och vallagens 
direktiv. 

För att ta höjd för eventuella bortfall på grund av sjukdom och dylikt bedömer förvaltningen 
att valsamordnare Eric Sini antas som reserv för ambulerande röstmottagare under hela 
perioden. Då denna person redan är anställd i valkansliet är denna reservplats undantagen 
kostnad. 

Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut:  
1. NN och NN utses till ambulerande röstmottagare i Kungälvs kommun för valår 2022 

under perioden 2022-08-24 till och med 2022-09-11 med ett arvode om 210 kr per 
arbetad timme.

2. NN och NN utses till ambulerande röstmottagare på valdagen 2022-
9-11, med ett arvode om 3700 kronor per person.

3. Eric Sini utses till ambulerande röstmottagning i Kungälvs kommun för valår 2022, under 
perioden 2022-08-24 till och med 2022-09-11.

4. Oskar Ivarsson utses till ambulerande röstmottagare i Kungälvs kommun för valår 2022 
under perioden 2022-08-24 till och med 2022-09-11.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ambulerande röstmottagare för val 2022 

Beslut 

1. NN och NN utses till ambulerande röstmottagare i Kungälvs
kommun för valår 2022 under perioden 2022-08-24 till och med 2022-09-11 med ett
arvode om 210 kr per arbetad timme.
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2. NN och NN utses till ambulerande röstmottagare på valdagen 2022-
9-11, med ett arvode om 3700 kronor per person.

3. Eric Sini utses till ambulerande röstmottagning i Kungälvs kommun för valår 2022, under 
perioden 2022-08-24 till och med 2022-09-11.

4. Oskar Ivarsson utses till ambulerande röstmottagare i Kungälvs kommun för valår 2022 
under perioden 2022-08-24 till och med 2022-09-11.

__________ 

Expedieras till: 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2022-06-13 
Sida 15 (16) 

 VALNÄMNDEN 

Justeras sign 

§ 24/2022

Redovisning av delegationsbeslut - Korrigering av vallokal på valdagen 
(Dnr VN2022/0015) 
Eric Sini, valsamordnare, informerar om ett delegationsbeslut han fattat angående korrigering 
av vallokal på valdagen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Korrigering av vallokal på valdagen 

Beslut 
Redovisningen godkänns. 

__________ 
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§ 25/2022

Redovisning av delegationsbeslut - Korrigering av öppettider för 
förtidsröstning (Dnr VN2022/0016) 
Eric Sini, valsamordnare, informerar om ett delegationsbeslut han fattat angående korrigering 
av vallokal på valdagen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Korrigering av öppettider för förtidsröstning 

Beslut 
Redovisningen godkänns. 

__________ 


